
ATA N° 062/2019 

Aos três (03) dias do mês de Setembro de dois mil e dezenove, na sede do 

Poder Legislativo Municipal realizou-se a reunião das Comissões, com os 

seguintes presentes: Vereadores: Carlos Eduardo Ranzi, Antonio Nilson 

José Do Arte, Paulo Adriano da Silva, Mozart Pereira Lopes, Ildo Paulo 

Salvi, Mariela Fernanda Portz Dorneles, Arilene Maria Dalmoro, Antonio 

Marcos Schefer e Waldir Sérgio Gisch; Assessores: Adilene Loeffler Cucioli, 

Fernando Dall Azen, Maria Helena Lieske, Jean Todeschini Tasca, Silvane 

Kohlrausch, Daria Dionisia Beuren, Marciano Diedrich, Rodolfo Bisleri 

Agostini, Jurema Dalpian Marques, Jairo Antonio Valler e  Andre Mario 

Martinelli; Assessora de Imprensa Carolina Gasparotto; Assessores de 

Comissões: Patrícia Maria Talamini, Nicole Taís Dias, Leonardo Romero 

Schneider e Luís Paulo Scherer; Convidado: Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Agricultura André Bücker. Iniciou-se a reunião com 

a leitura da Ata anterior pelo Presidente da Comissão de Finanças e 

Orçamento Carlos Eduardo Ranzi, em prosseguimento colocou em pauta o 

PL 082 – Que dispõe sobre a adoção das casas localizadas no Parque 

Histórico Municipal. Com a palavra o Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Agricultura André Bücker falou sobre o parque e 

sobre as dificuldades que o governo tem em dar vida ao local, dissertou 

sobre as entidades lá instaladas. A vereadora Neca se preocupa com a 

falta de regramento no local. Mozart pensa que deve ser feita a 

descaracterização de algumas casa para outras culturas. Ranzi explicou 

emendas que caberiam ao projeto. Mariela questionou sobre a 

terceirização do local. O secretário informou que o governo estuda a 

criação de um termo de cooperação para o regramento, referente a 

terceirização entende que no estado que se encontra o parque seria 

inviável. Tori falou sobre o horário de funcionamento do parque e de 

outros locais. Ranzi solicita a retirada do Art. 89 do projeto, pois ao seu 

entender o projeto pode ser melhorado, desde que haja mais tempo para 

incrementação do mesmo (projeto fica com as comissões). PL 083 – Que 

altera o Art. 2º, III e IV da Lei nº 10.759/18, que dispõe sobre a isenção da 

Taxa de Licença e Localização de Estabelecimentos e de Vistoria para as 

Entidades de Assistência Social que recebam subvenções do Município. 

Ranzi leu a resposta do Secretário da Fazenda Guilherme Cé referente a 

questionamentos feitos anteriormente (projeto liberado pelas comissões). 

CM 032 – Que concede remissão de 100% no Imposto Predial e Territorial 



Urbano – IPTU para os imóveis declarados com áreas de viela pluvial ou 

viela sanitária. Foi acrescida emenda ao projeto (projeto liberado pelas 

comissões). CM 069 – Que denomina de Rua Ângelo Scherer, a Rua “E” 

localizada no Loteamento Residencial Purper, Loteamento Johann e 

prolongamentos no Bairro São Bento (projeto liberado pelas comissões). 

CM 070 – Que denomina de rua Arnoldo Purper a rua “A”, localizada no 

Loteamento Purper, situado no Bairro São Bento – Lajeado (projeto 

liberado pelas comissões). CM 046 – Que altera dispositivos nos 

parágrafos do artigo 5º da Lei Municipal nº 8.136, de 15 de abril de 2009, 

que estabelece normas para a exploração do comércio ambulante e 

trailers estacionados. Mariela explicou o projeto. Ranzi sugeriu alteração 

no trecho do parágrafo 4° (projeto liberado pelas comissões). CM 066 – 

Que Determina a transmissão ao vivo e via internet, das licitações do 

Poder Executivo e Poder Legislativo (projeto liberado pelas comissões). 

Sem mais assuntos a tratar o vereador Ranzi deu por fim a reunião e assim 

a presente ATA que depois de lida e aprovada será assinada por todos. 


